
ucHWAŁA Nr si.455.2015
składu orzekającego Regiona|nej |zby obrachunkowej w warszawie

z dnia 3 grudnia 2015 r.

w sprawie Wrazenia opinii o projekcie uchwały budżetowejGminy Mińsk Mazowiecki na rok
2016 oraz możIiwości sfinansowania przewidzianego w nim deficytu budżetowego'

Na podstawie ań, 13 pkt 3, art' '19 ust' 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 r'
o regiona|nych izbach obrachunkowych (t'j. Dz. U. z 2o,|2 |.' poz' 1113 z póżn' zm') w zw'
z art.246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2O't3
r'' poz' 885 z póżn' zm.) _ skład ozekający Regiona|nej lzby obrachunkowej W Warszawie.
na oosiedzeniu W ZesDo|e W sied|cach, W osobach nW' członków Ko|egium RIo:

Pzewodniczący So]
członkowie So:

Kamil Krauschar
Teresa Wysokińska
EWa WieIgórska

opiniuje pozytywnie moż|iwości sfinansowania deficytu pŻedstawionego w powyzszym
projekcie uchwały budżetowej'

- opiniuje pozytywnie z zast.zeżeniem pŻedłożony pęez wąta Gminy Mińsk
|Vlazowiecki projekt uchwały budżetowej na |ok 2016 Wraz z uzasadnieniem. peekazu)ąc
jednocześnie następujące zastŻeżenie dotyczące pŻedłożonego dokumentU:
. wysokość rezerwy krrzysowej nie spełnia wymogu zawańego w ań' 26 ust, 4 ustawy

z dnia 26 kwietnia 2007 t ' o za|ządzaniu kryzysowym (t'j. Dz U ' z 2013 |'. poz, 1,166
z póżn, zm'), 

UzAsAoNtEN|E

W dniu 20 |istopada 2015 r' Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki spełniając wymogi
określone W ań' 238 ust' 1 pkt 2 usta./vy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(|'j ' Dz' U' z 2013 |, ' poz' 885 z późn' zm'). da|ej róWnież jako ' 'u'f 'p.' ', pzedstawił w dniu '12

Iistopada 2015 r' RegionaInej |zbie obrachunkowej W Warszawie' projekt uchwały
budżetowej Gminy l.lińsk |Vlazowiecki na 2016 rok wraz z uzasadn|en|em ce|em
zaopiniowania.

skład oŻekający R|o po dokonaniu ana|izy ioceny przedłożonych materiałów pod
wzg|ędem rachunkowo-formaInym i prawnym stwierdził' co następuje:

Projekt uchwały budżetowej Gminy Mińsk Mazowiecki na 2016 fok, w tym jego
struktura oraz pełna szczegołowość (w układzie dział' |ozdzial paragraf dot, k|asyfikacji
budżetowej) zostały opracowane zgodnie z wymogami stawianymi pŻez ustawodawcę m'In'
w dziale V ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Podstawowe wie|kości budżetowe' jak ogólna kwota dochodów i WydatkóW. kwoty
dochodów i wydatków w podzia|e na bieżące i majątkowe oraz wynik budżetu ujęty W części
normatywnej projektu uchwały budżetowej zgodne są z wie|kościami zawańymi
w szczegółowej części p|anu budżetu' Zatem wyrażone w projekcie uchwały budżetowej.
a ściś|ej w budżecie wie|kości dochodów i wydatków budżetowych, obejmują swoim
zakresem środki p|zeznaczone na sfinansowanie zadań Własnych jednostki samoŻądu
terytoriaInego, zadań z zakresu administracji |ządowej i innych zadań z|econych ustawami
jednostkom samoęądu terytoria|nego' jak również pozostałych zadań, o których mowa
w ań 216 ust' 2 u'f 'p'

Proponowane w p|ojekcie uchwały dochody bieżące są Wyższe od planowanych
WydatkóW bieżących' a zatem spełniony pozostaje wymóg Wynikający z treści ań' 242 ust' 1
u'f'p' - organ stanowiący jednostki samoŻądu teMoria|nego nie moŹe uchwa|ić budżetu,
w którym p|anowane wydatki bieżące są wyższe niż' p|anowane dochody bieżące
powiększone o nadwyżkę budżetową z |at ubiegłych i Wo|ne środki' o których mowa w ań'
217 ust. 2 pkt 6 u.f.p.

opracowany przez Wójta Gminy projekt uchwały budżetowej na 2016 jest budżetem
niezrównoważonym' ponieważ w badanym projekcie pŻewidziano deficyt budżetowy



W Wysokości 2'523'8oo zł' który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi
kredytóW i pożyczek. Wskazane źródło pokrycia deficytu jest zgodne z ań' 212 ust' 1 pkt 3 i
ań. 217 ust' 2 pkt 2 i 3 u'f'p' Przychody usta|ono W łącznej Wysokości 4,766'237 'ao zł' zaś
rozchody usta|ono na poziomie 2'242'437.o0 zł'

Dokonana ana|iza projektu p|anu dochodóW i Wydatków budżetowych Wskazuje, iż
organ Wykonawczy konstruując budżet na 2016 rok uwzg|ędnił źródła dochodów Własnych.
a także Wzrost poszczególnych kosztów utrzymania ifunkcjonowania gminy ijego jednostek
organizacyjnych' Da|sze usta|enia Składu oŻekającego R|o odzwiercied|ają fakt' że
W p|zyjętym projekcie uchwały budżetowej na rok 2016 dodatkowo zabezpieczono
wykonywanie zamieŻeń władz samorządowych. popŻez okreś|enie stosownych rezerw.

Rezerwa ogó|na została usta|ona W prawidłowej Wie|kości, w ustawowych jej
granicach. Zaś wysokośc 80'000 zł p|anowanej rezeMy ce|owej związanej z |ea|izaqązadań
z zakres! zarządzania kryzysowego nie spełnia wymogów ań 26 ust'4 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r' o za|ządzaniu kryzysowym (t'j' Dz' U' z 2013 |'' poz' 1166 z pÓŹn' zm.).

skład orfekający R|o pzypomina, iż W budżecie jednostki samoŻądu terytoria|nego
twoŻy się rezerwę ce|ową na rea|izację zadań własnych z zakresu zaeądzania
kryzysowego w wysokości nie mn.ejszej niŹ 0'5olo wydatków budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu' Zatem należy ponownie zweMikowac usta|oną
rezerwę ce|ową ce|em zachowania minimaInego pułapu ustawowego'

Po dokonanej anaIizie pzedłożonych materiałów stwierdzono, że zachowano
wzajemną ich spójność, jak również zachowana została wymagana ań' 229 ustawy
o finansach pub|icznych korelacja Wartości Wskazanych w projekcie uchwały budżetowej na
2o16 rok i Wie|o|etniej Prognozie Finansowej, w tym w zakresie wyniku budżetu
i związanych w nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu j's.t,

Projekt Uchwały budżetowej jednostki samoęądu terytoriaInego zawiera ob|igatoryjne
e|ementy zawańe W de|egacji art' 212 ust' 1 u'f'p.' a zwańe upoważnienia d|a organu
wykonawczego sązgodne z ań' 257 w zw' z aI1' 258 u'l'p'

Termin Wejścia w życia uchwały budżetowej, pod Warunkiem podjęcia jej do dnia 31
grudnia 2015 r' okreś|ono w projekcie prawidłowo' dodatkowo zachowano wymóg ogłoszenia
w wojewódzkim dzienniku u|zędowym tejże uchwały (ań. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 |ipca
2000 r' o ogłaszaniu aktóW normaty\,lnych Iniektórych innych aktów p.awnych (t']. Dz- U.
22015 r., poz. 1484)\.

zdaniem składu orzekającego R|o złożone materiały planistyczne spe,łniają
podstawowe wymagania 'orma|ne i merytoryczne' a także są prawidłowe pod Wzg|ędem
prawnym' Projekt uchwały budżetowej zawiera ob|igatoryjne e|ementy okreś|one w ustawie'

Mając na względzie' pzepisy art' 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 pażdzienika 1992 r.
o regiona|nych izbach obrachunkowych' który okreś|a zakres kompetencyjny działania
składu oŻekającego RIo, jak róWnież uwzg|ędniając poczynione usta|enia pŻedłożonego
projektu uchwały budżetowej i wyrażonego w niej budżetu jednostki samoŻądu
terytoria|nego na rok 2016. postanowiono jak na Wstępie, nie Wnosząc zastzeżeń co do
prawidłowości przedłożonego materiału'

Jednocześnie na|eży p|zypomnieć' że opinie regiona|nej izby obrachunkowej
o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytoriaInego jest obowiązany
przedstawić' pzed uchwa|eniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego (art.238 ust. 3 u.f.p )

W świet|e powyższego postanowiono' jak w sentencji uchwały'
od ninieJszej uchwały służy odwołanie do Ko|egium Regiona|nej Izby obrachunkowej

W Warszawie za pośrednic|wem zespołu R|o W Sied|cach' w terminie 14 dni od daty
doręczenia n.niejszej uchwały'


